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Μάθηµα                                      : ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ 
Ηµεροµηνία και ώρα εξέτασης: ∆ευτέρα,  4 Ιουνίου 2007 

          11:00 – 13:30 
 

 
 
 
 

ΜΕΡΟΣ Α΄: Αποτελείται από δώδεκα (12) ερωτήσεις. 
                   Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε τέσσερις (4) µονάδες. 
                    

1. (α) Να αναφέρετε τη βασική ανάγκη του ανθρώπου που εξυπηρετεί η  
           βιοµηχανία ένδυσης.  
           Η βιοµηχανία ένδυσης εξυπηρετεί την  ανάγκη του ανθρώπου για το  
           ντύσιµό του.   

(β) Ποια είναι η σηµασία της βιοµηχανίας ένδυσης, κατά τη δική σας  
     άποψη; 

• Προσφέρει εργασία σε χιλιάδες ανθρώπους και έτσι συµβάλει στην 
οικονοµία ενός τόπου.   

• Προσφέρει πολλά στον κοινωνικό τοµέα, επειδή µικραίνει την 
απόσταση ανάµεσα στις πλούσιες και φτωχές κοινωνικές τάξεις. 

• Προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό ενδύµατα σε επίκαιρες µόδες, σε 
καλή ποιότητα και σε προσιτές τιµές. 

 
2.  Να αναφέρετε τα «κανάλια επικοινωνίας» που έχει στη διάθεση του το 
τµήµα Μάρκετινγκ µιας βιοµηχανίας ένδυσης, ώστε να προωθεί τις 
πωλήσεις της. 

           Το τµήµα του µάρκετινγκ µιας βιοµηχανίας ένδυσης, για να προωθεί τις 
πωλήσεις έχει στη διάθεσή του τα πιο κάτω «κανάλια επικοινωνίας»: 

• Τη διαφήµιση (περιοδικά, εφηµερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση). 

• Τις προσωπικές πωλήσεις. 

• Τις επιδείξεις µόδας. 

• Τις διασηµότητες. 
 

3. (α) Ποιος είναι ο κυριότερος στόχος του τµήµατος Αγορών, σε µια  
               επιχείρηση  ένδυσης; 
               Σε µια επιχείρηση ένδυσης, ο κυριότερος στόχος του τµήµατος αγορών,  
               είναι να εξασφαλίσει τα κατάλληλα υλικά, στην καλύτερη ποιότητα, στο  
               σωστό χρόνο και στην καλύτερη τιµή. 

 
 

Το εξεταστικό δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη (Α, Β και Γ) 
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          (β) Ποια υλικά που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία ένδυσης, 
                θεωρούνται ως πρώτες ύλες; 

Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία ένδυσης και θεωρούνται 
ως πρώτες ύλες είναι: τα υφάσµατα, οι φόδρες, τα ενισχυτικά υλικά, τα 
κουµπιά, τα φερµουάρ και οι κλωστές.  

 
4. Ποια από τα πιο κάτω εµπορεύµατα, θα µπορούσαν να τοποθετηθούν 
στο ισόγειο ενός πολυώροφου καταστήµατος;  

(α)   Καλλυντικά 
(β)   Γυναικεία ενδύµατα 
(γ)   Υποδήµατα 
(δ)   Είδη προίκας 
(ε)   Παιδικά ενδύµατα 
(στ) Αξεσουάρ µόδας 

          Τα εµπορεύµατα που θα µπορούσαν να τοποθετηθούν στο ισόγειο ενός    
πολυώροφου καταστήµατος είναι τα καλλυντικά και τα αξεσουάρ µόδας.  

 
5.  Να επιλέξετε σε ποιο από τα παρακάτω τµήµατα, ανήκει η ευθύνη για 
τον προγραµµατισµό και την οργάνωση, των δραστηριοτήτων µιας 
βιοµηχανίας ένδυσης. 

(α) Τµήµα Οικονοµικών 
(β) Τµήµα ∆ιεύθυνσης 
(γ) Τµήµα Μάρκετινγκ 

Η ευθύνη για τον προγραµµατισµό και την οργάνωση των δραστηριοτήτων 
µιας βιοµηχανίας ένδυσης, ανήκει στο τµήµα ∆ιεύθυνσης. 

 
6.  Ποιες εργασίες διεκπεραιώνονται στο τµήµα Κοπτηρίου; 

           Στο τµήµα του Κοπτηρίου διεκπεραιώνονται οι πιο κάτω εργασίες: 

(α) Ο προγραµµατισµός της κοπής.  

(β) Το άπλωµα του υφάσµατος. 

(γ) Το κόψιµο του υφάσµατος. 

(δ) Η προετοιµασία κοµµένων τµηµάτων για τη γραµµή παραγωγής. 
 
 

7. (α) Να ονοµάσετε τον τύπο του ψαλιδιού που παρουσιάζει το σχήµα 1. 
               Το ψαλίδι που παρουσιάζεται στο σχήµα 1 είναι το ίσιο ηλεκτρικό ψαλίδι.  
          (β)  Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποιείται αυτό  
                το είδος ψαλιδιού, στο κοπτήριο της κάθε βιοµηχανίας ένδυσης.   
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα: 1 
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             Οι λόγοι για τους οποίους το ίσιο ηλεκτρικό ψαλίδι χρησιµοποιείται στο   
             κοπτήριο, της κάθε βιοµηχανίας ένδυσης είναι: 

(α) Η ευχρηστία του.  
(β) Η µεγάλη ακρίβεια µε την οποία κόβει το ύφασµα. 
(γ) Το γεγονός ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το κόψιµο διαφόρων  
      τύπων υφάσµατος.  
(δ) Η χρησιµότητα του για το κόψιµο πολλών στρώσεων υφάσµατος. 

 

8.  Να περιγράψετε το χαρτί σχεδιασµού της «µάρκας».  
           Το χαρτί σχεδιασµού της µάρκας έχει τυπωµένα στην επιφάνεια του µικρά 

σύµβολα, όπως τελείες και σταυρούς σε οριζόντιες και κάθετες σειρές. Οι 
σειρές αυτές αντιπροσωπεύουν τις γραµµές ύφανσης του υφάσµατος και 
βοηθούν το σχεδιαστή της µάρκας να τοποθετήσει τα πατρόν στην ορθή 
κατεύθυνση.   

           
9.  Η µορφή που παίρνει η «στρώση», κατά το άπλωµα του υφάσµατος, 
διακρίνεται σε δύο τύπους. Να εξηγήσετε τα πιο κάτω: 
(α) Την «επίπεδη στρώση» 
Επίπεδη στρώση ονοµάζουµε τη στρώση στην οποία όλα τα φύλλα του 
υφάσµατος έχουν το ίδιο µήκος. 

(β) Τη «διαβαθµισµένη στρώση» 
∆ιαβαθµισµένη στρώση ονοµάζουµε τη στρώση στην οποία τα φύλλα 
απλώνονται µε τρόπο που να σχηµατίζουν βαθµίδες, δεν έχουν δηλαδή 
όλα το ίδιο µήκος. Η διαβαθµισµένη στρώση χρησιµοποιείται γενικά σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει άνιση κατανοµή, όσον αφορά τις ποσότητες 
του υφάσµατος που πρέπει να κοπούν. 

 
10.  (α) Να σχολιάσετε πως το ύφασµα µονής κατεύθυνσης, το οποίο  
            παρουσιάζεται στο σχήµα 2, αντιµετωπίζεται κατά το άπλωµά του.  

Το ύφασµα µε διαγώνιες ρίγες που παρουσιάζεται στο σχήµα 2, είναι 
ύφασµα µονής κατεύθυνσης και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κατά το 
άπλωµα του. Τα πατρόν των ενδυµάτων που κατασκευάζονται από 
υφάσµατα µε διαγώνιες ρίγες (µονής κατεύθυνσης), πρέπει να είναι όλα 
τοποθετηµένα προς την ίδια κατεύθυνση, έτσι ώστε να ταιριάσουν οι 
διαγώνιες ρίγες του υφάσµατος κατά τη συναρµολόγηση του τελικού 
ενδύµατος.   

      (β) Να αναφέρετε το ρυθµό παραγωγής που έχει κατά το κόψιµό του, το  
           ύφασµα στο σχήµα 2. 

Ο ρυθµός του κοψίµατος των υφασµάτων µε διαγώνιες ρίγες είναι πολύ 
αργός, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται το κόστος της παραγωγής του τελικού 
ενδύµατος. 

 
 
 

     
 

 
 
 
 

 
     Σχήµα: 2 

ΥΦΑΣΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΕΣ ΡΙΓΕΣ 
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11. Να αναφέρετε τέσσερα (4) στοιχεία που συνθέτουν την «εικόνα» ενός  
καταστήµατος. 
Τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα ενός καταστήµατος είναι: 

(α)   Το εµπόρευµα.  
(β)   Οι τιµές.  
(γ)   Η ποιότητα.  
(δ)   Ο τρόπος εξυπηρέτησης των πελατών.  
(ε)   Το στυλ των ενδυµάτων.  
(στ) Οι µέθοδοι διαφήµισης. 
(ζ)   Το αγοραστικό περιβάλλον. 
(η)   Η περιοχή. 
(θ)   Ο τρόπος παρουσίασης των εµπορευµάτων. 

 

12. Να εξηγήσετε πόσο πρέπει να είναι το ποσοστό «υποτίµησης» ενός 
προϊόντος για να είναι αποτελεσµατικό.  
Το ποσοστό «υποτίµησης» ενός προϊόντος πρέπει να είναι αρκετό, για να 
πεισθεί ο καταναλωτής ότι κερδίζει αρκετά χρήµατα από την αγορά που 
έκανε, ώστε να αποφασίσει να προβεί στην αγορά του προϊόντος. 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Α΄ 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄: Αποτελείται από τέσσερις (4) ερωτήσεις. 
                   Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε οκτώ (8) µονάδες. 
 
13. (α) Να εξηγήσετε τον όρο «διαφήµιση». 

∆ιαφήµιση ονοµάζεται κάθε πληρωµένη µορφή παρουσίασης µη 
προσωπικών δεδοµένων, σχετικά µε αγαθά, υπηρεσίες ή ιδέες, σε µια 
οµάδα ανθρώπων.  

 
           (β) Να δώσετε τη δική σας άποψη όσον αφορά τη διαφήµιση µέσω του 
                 ταχυδροµείου. 

      Η διαφήµιση µέσω του ταχυδροµείου παρέχει τη δυνατότητα όπως: 

•    Να τοποθετούνται και να αποστέλλονται µικρά διαφηµιστικά έντυπα,  
σε φακέλους λογαριασµών. 

•    Ο έµπορος να επιλέγει και να αποστέλλει τα διαφηµιστικά έντυπα, σε 
άτοµα που πιστεύει ότι θα προτιµήσουν τα προϊόντα του. 

•    Ο έµπορος να µονοπωλήσει την προσοχή του καταναλωτή στη  
διαφήµιση του δικού του εµπορεύµατος. Κατά συνέπεια, ο έµπορος 
και το εµπόρευµα του, δεν συναγωνίζονται µε άλλες διαφηµίσεις 
όπως συµβαίνει µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά. 

 
 
 
 



 5 

14. Να εξηγήσετε τον τρόπο λειτουργίας του καθενός από τους πιο κάτω 
τύπους επιχειρήσεων, λιανικής πώλησης ειδών ένδυσης: 

(α) Πολυκαταστήµατα 
(β) Μπουτίκ 
(γ) Πωλητές υπαίθριων αγορών 
(δ) Έµποροι εκπτώσεων 

           (α)  Τα πολυκαταστήµατα προσφέρουν ποικιλία και ποσότητα αγαθών κυρίως 
ελαφρών προϊόντων όπως, ενδύµατα, υποδήµατα, αξεσουάρ και καλλυντικά.  
Λειτουργούν σε τοπική ή πανεθνική βάση. 

 (β)  Οι µπουτίκ είναι µικρά µαγαζιά τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών, για υψηλής ποιότητας ενδύµατα και αξεσουάρ µόδας. Στις 
µπουτίκ διατίθενται περιορισµένος αριθµός ενδυµάτων, τα οποία 
προσφέρονται σε ψηλότερες τιµές σε σχέση µε αυτές της µαζικής 
παραγωγής.  

 (γ)  Οι πωλητές υπαίθριων αγορών λειτουργούν µερικές µέρες της 
εβδοµάδας για λίγες ώρες. Όταν οι υπαίθριες αγορές δεν είναι στεγασµένες, η 
λειτουργία τους περιορίζεται από τις κλιµατολογικές συνθήκες.  Οι τιµές των 
εµπορευµάτων τους κυµαίνονται από ψηλές ως χαµηλές.           

           (δ)  Οι έµποροι εκπτώσεων προσφέρουν αγαθά σε τιµές χαµηλότερες από το 
χονδρεµπορικό τους κόστος. Τα εµπορεύµατα τους προέρχονται κυρίως από 
τα απούλητα αποθέµατα των κατασκευαστών.  

 

15.  (α) Να αναφέρετε τους τρόπους πακεταρίσµατος των προϊόντων  
            ένδυσης και  να δώσετε παραδείγµατα ενδυµάτων που καλύπτει η 
            κάθε περίπτωση. 

 Οι τρόποι πακεταρίσµατος των προϊόντων ένδυσης είναι οι παρακάτω: 

• Σε κουτιά από χαρτόνι όπως τα πουκάµισα, οι κάλτσες, τα 
εσώρουχα, οι φόρµες, τα µαγιό… 

• Τοποθετηµένα σε κρεµάστρες όπως οι φούστες, τα φορέµατα, οι 
ζακέτες, τα παντελόνια και τα παλτά. Τα πιο πάνω ενδύµατα 
καλύπτονται από πλαστική σακούλα για να µη λερώνονται. 

 
             (β) Τι εννοούµε µε τον όρο «ποιοτικός έλεγχος»; 

Με τον όρο «ποιοτικός έλεγχος», εννοούµε τις διαδικασίες οι οποίες 
ακολουθούνται όσον αφορά τον προγραµµατισµό και τον έλεγχο της 
ποιότητας ενός προϊόντος. Επίσης ο όρος αυτός, αναφέρεται στη 
συστηµατική και στη ρυθµιστική πορεία, η οποία καθορίζει τα επίπεδα των 
ποιοτικών στόχων µιας επιχείρησης. 
 

16. (α) Να αναφέρετε τέσσερις (4) τρόπους µε τους οποίους βοηθούν οι  
           φόδρες λειτουργικά ένα ένδυµα. 

      Οι φόδρες βοηθούν λειτουργικά ένα ένδυµα µε τους πιο κάτω τρόπους: 

(α) Να διατηρεί το σχήµα του καλύτερα. 

                   (β) Να βελτιώνει την άνεση του κατά το φόρεµά του και γενικά το καλό  

                         του πέσιµο. 

(γ) Να του προσθέτει µόνωση.  

(δ) Να καλύπτει και να συγυρίζει την ανάποδη µεριά του. 
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      (β) Ποιο ρόλο έχουν τα φερµουάρ σε ένα ένδυµα; 

Τα φερµουάρ προσφέρουν ένα συγυρισµένο και αποτελεσµατικό τρόπο 
στερέωσης σε ανοίγµατα του ενδύµατος. Ο ρόλος τους µπορεί να είναι 
ταυτόχρονα λειτουργικός και διακοσµητικός. 

 
 
 

ΤΕΛΟΣ ΜΕΡΟΥΣ Β΄ 
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 
 

 
ΜΕΡΟΣ Γ΄: Αποτελείται από δύο (2) ερωτήσεις. 
                   Κάθε ορθή απάντηση βαθµολογείται µε δέκα (10) µονάδες. 
 
17. Σε µια επιχείρηση προώθησης ειδών µόδας (κατάστηµα), την ευθύνη 
κοστολόγησης του καταλόγου των προϊόντων, έχουν οι υπεύθυνοι 
αγορών, οι οποίοι ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραµµές που ορίζει η 
διοίκηση της επιχείρησης. Ορισµένοι από τους παράγοντες που µελετά 
η διοίκηση της επιχείρησης  αναφέρονται πιο κάτω:  

(α) Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εµπόρων 
(β) Η εικόνα της εταιρείας 
(γ) Το προφίλ του πελάτη   
(δ) Η συχνότητα εναλλαγής του αποθέµατος 
(ε) Αποκλειστικές πηγές εµπορεύµατος   

 Να αναλύσετε τα πιο πάνω. 

• Ο ανταγωνισµός µεταξύ των εµπόρων: Ο παράγοντας αυτός είναι 
σηµαντικός για τον καθορισµό των τιµών. Τα είδη των εµπορευµάτων για τα 
οποία υπάρχει µεγάλος συναγωνισµός στην αγορά, διατηρούν την τιµή 
πώλησης τους σε σχετικά χαµηλά επίπεδα.   

• Η εικόνα της εταιρείας: Μερικές εταιρείες που έχουν φήµη και γόητρο 
συνηθίζουν να υπερτιµούν τα προϊόντα τους. Αυτό αποτελεί µέρος της 
εικόνας της εταιρείας µια και οι πελάτες της αρέσκονται να ψωνίζουν από 
τέτοιου είδους καταστήµατα. 

• Το προφίλ του πελάτη: Ανάλογα µε το είδος του καταναλωτικού κοινού στο 
οποίο απευθύνεται η κάθε επιχείρηση, καθορίζονται και οι τιµές των 
εµπορευµάτων.  Για τους περισσότερους ανθρώπους το ύψος της τιµής έχει 
µεγάλη σηµασία, ενώ µια µικρή µερίδα ανθρώπων ενδιαφέρεται περισσότερο 
για την εξυπηρέτηση που τους προσφέρεται χωρίς να νοιάζεται για την τιµή. 

• Η συχνότητα εναλλαγής του αποθέµατος: Η συχνή εναλλαγή στο απόθεµα 
του καταστήµατος αποδεικνύει ότι οι πωλήσεις είναι αυξηµένες.  Οι έµποροι 
εκπτώσεων  µπορούν να πραγµατοποιούν κέρδη πουλώντας σε χαµηλότερες 
τιµές µια και έχουν συχνές εναλλαγές στο απόθεµα τους. 

• Αποκλειστικές πηγές εµπορεύµατος:  Η διάθεση κάποιου προϊόντος κατά 
αποκλειστικότητα δίνει τη δυνατότητα επιβολής ψηλότερης τιµής πώλησης 
του. 
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18.  Οι έµποροι λιανικής πώλησης διεξάγουν έρευνα προτού επιλέξουν  την 
τοποθεσία για την επιχείρηση τους. Να αναλύσετε τους πιο κάτω 
παράγοντες, που λαµβάνουν υπόψη προτού κάνουν την επιλογή τους. 

(α) Οι καταναλωτές 
(β) Ο ανταγωνισµός 
(γ) Η ευκολία διακίνησης των πελατών 
(δ) Οι γειτονικοί ενοικιαστές    
(ε) Η ανεύρεση προσωπικού  

            (α) Οι καταναλωτές: Πρέπει να γίνει µελέτη των κατοίκων της περιοχής για να 
αποφασιστεί αν η περιοχή είναι κατάλληλη για την προτεινόµενη επιχείρηση. 
Η έρευνα επικεντρώνεται στο εισόδηµα των κατοίκων, την οικογενειακή 
κατάσταση, το θρήσκευµα κ.α. 

 (β) Ο ανταγωνισµός: Ο ανταγωνισµός είναι επιθυµητός σε περιορισµένη 
κλίµακα. Η ύπαρξη υγιούς ανταγωνισµού σε παρόµοια προϊόντα, προσφέρει 
περισσότερες επιλογές στον καταναλωτή. 

 (γ) Η ευκολία διακίνησης των πελατών: Ο ικανοποιητικός χώρος στάθµευσης 
και η εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών προς το κατάστηµα αποτελούν 
σηµαντικά στοιχεία για την επιλογή της τοποθεσίας µιας επιχείρησης µόδας. 

 (δ) Οι γειτονικοί ενοικιαστές:   Ο νέος έµπορος να επωφελείται από τα 
παρακείµενα καταστήµατα όσον αφορά την πελατεία τους.  Έτσι το ένα 
κατάστηµα, θα συµπληρώνει το άλλο. 

            (ε) Η ανεύρεση προσωπικού: Η ευκολία ανεύρεσης του κατάλληλου 
προσωπικού, για την καλή εξυπηρέτηση των πελατών. 
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